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الملبوسين  الخفين  بالماء  المبتّلة  اليد  إصابة 

معلومة. بشروط 
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والحضر،  السـفر  فـي  جائز  وهـو  رخصـة، 

المصلين. على  تيسيرًا 

الخفين على  المسح  أحكام  1من 
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علي 3  بحديث  المسح  مشروعية  ثبتت 

يمسـح  اهللا !  رسـول  رأيت  لقد   ...» قـال: 

والدارقطني). داود  أبو  (رواه  خفيه»  ظاهر  على 

كنت  قال:  شعبة 3  بن  المغيرة  رواه  ولما 

يه،  ُخفَّ ألنزع  فأهَوْيُت  فتوضـأ،  النبي !  مع 

طاهرتين»  أدخلتهمـا  فإنـي  «دعهمـا،  فقـال: 

عليه). (متفق  عليهما.  فمسح 
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أطراف  علـى  يمناه  يضـع  ثم  يـده  يبلـل 

ويمرهما  تحتهـا،  ويسـراه  رجلـه،  أصابـع 



الخفين على  المسح  أحكام  3من 

اليمنى.  بعكس  اليسرى  ويمسـح  للكعبين، 

اليمنى،  باليد  اليمنى  جل  الرِّ مسـح  ويسـن 

اليسرى. باليد  اليسرى  جل  والرِّ

باطل،  فالمسـح  األعلى  مسـح  ترك  ومـن 

في  الصـالة  ُيعيد  األسـفل  مسـح  تـرك  فييومـن  االلصصـالة  يُيععييدد  ااألألسســففلل  ممسسـحح  تتــرركك  ووممــنن 
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تتبع  أو  الخفين  غسل  ويكره  المختار،  الوقت 

المسح. تكرار  أو  غضونهما 
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ـ ١ مائيـة   طهـارة  علـى  يلبسـهما  أن 

عـن  الصحيحيـن:  ففـي  ترابيـة:  ال 

مع  كان  أنـه  شـعبة 3:  بن  المغيـرة 

مسـير،  في  ليلة  ذات  فـي  النبـي ! 

ومسـح  قال:  النبي !  وضوء  فذكر 

فقال:  خفيه  ألنزع  أهويُت  ثم  برأسه، 

طاهرتين»  أدخلتهمـا  فإني  «دعهمـا، 

عليه). (متفق  عليهما.  ومسح 



الخفين على  المسح  أحكام  5من 

ـ ٢ أجل   من  يلبسهما  أال 

الحناء  علـى  الحفـاظ 

للنوم. أو  ونحوه 

ـ ٣ أعلـى   علـى  يكـون  ال  أن 

الخف حائل كشمع أو خرقة.

ـ ٤ الجلد،   من  الخفُّ  يكـون  أن 

أو  قطـن  مـن  كان  مـا  ومثلـه 

يكون  أن  بشرط  صوف،  أو  كتان 

جلدًا. ظاهره 

ـ ٥ طاهرًا.  يكون  أن 

ـ ٦ مخـروزًا   يكـون  أن 

ملزق. غير 



6

ـ ٧ المفروض   للمحـل  سـاترًا  يكون  أن 

الوضوء. في  غسله 

ـ ٨ فيــه  المشــي  متـابعــة  إمـكـــان 

ينسـلت  ال  بحيث  المعتاد،  بحسـب 

المشي. عند  الرجل  من 
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علـى  المسـح  فيجـوز  للمسـح،  مـدة  ال 

المتقدمة،  الشروط  وفق  يلبسـه  دام  ما  الخفِّ 

يندب  لكـن  مطلقـة،  وردت  فيـه  األدلـة  ألن 

يوم  لبسـه  ولو  جمعة  يوم  كل  في  الخفِّ  نزع 

مرة. أسبوع  كل  نزعه  يندب  كما  الخميس، 



الخفين على  المسح  أحكام  7من 
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ـ ١ أو   الجنابـة  مـن  الغسـل  وجـب  إذا 

غيرهما. أو  الحيض 

ـ ٢ القدم.  ثلث  قدر  خرق  إذا 

ـ ٣ األعلى.  يمسح  لم  إذا 

ـ ٤ أو   الخف  لساق  الرجل  أكثر  نزع  إذا 

كله.

*  *  *
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